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10سالمت

پایین آوردن قند خون باال 
با طب سنتی

از  قبل  سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
داروهای  همچنین  و  انسولین  کشف 
با  دیابتی  بیماران  رایج،  دیابت  ضد 
سنتی  درمان های  و  دارویی  گیاهان 

معالجه می شدند.
قبــل از کشــف انســولین و همچنین 
بیمــاران  رایــج،  دیابــت  ضــد  داروهــای 
دیابتــی با گیاهان دارویی و درمان های ســنتی معالجه 

می شدند.
تاکنــون تاثیــر مثبــت بیــش از 1200 گیــاه دارویــی در 
کاهــش میزان گلوکز خــون و یا کاهش عوارض ناشــی 
از آن شــناخته شــده اســت قبــل از کشــف انســولین و 
همچنین داروهــای ضد دیابت رایج، بیمــاران دیابتی با 
گیاهان دارویی و درما نهای ســنتی معالجه می شــدند. 
تاکنــون تاثیر مثبت بیش از 1200 گیاه دارویی در کاهش 
میــزان گلوکــز خــون و یــا کاهش عــوارض ناشــی از آن 

شناخته شده است.
در طی 10 الی 20 سال گذشته تحقیقات آزمایشگاهی 
و همچنیــن بالینی متعــددی روی گیاهان دارویی مورد 
اســتفاده در درمان دیابت انجام گرفــت که در تعدادی 
از آنهــا اثــرات قابــل مالحظه ای در کاهــش گلوکز خون 

بیماران دیابتی مشاهده شد.
بــا توجه بــه دسترســی بــه منابــع گیاهــی، عوارض 
کمتــر گیاه درمانــی، مقبولیت برای اکثــر بیماران و عدم 
محدودیت تولید یــا واردات مواد اولیه دارویی، تحقیق 
جهت دســتیابی به منبع دارویی گیاهی موثر ضروری به 

نظر می رسد.

در ایــن گــزارش، مطالبــی مربــوط بــه اثــر بخشــی 
تعــدادی از گیاهان دارویــی با خــواص کاهندگی گلوکز 
خــون که در طب ســنتی ایران در درمــان بیماری دیابت 
تجویز می شــود و گزارش هشــای بالینی و آزمایشگاهی 
معتبر در ایران و خارج از کشــور مبنی بر موثر بودن آن 

موجود است بطور خالصه ارائه میگردد.
 :)Trigonella foenum- graecum(شــنبلیله
شــنبلیله یا شــنبلید گیاهــی نهاندانــه، از دولپه ای های 
جدا گلبرگ اســت که جزء تیره نخود، تیــره فرعی پروانه 

داران راسته گل سرخ است )5(.
در طب ســنتی ایران شنبلیله طبق نظر حکما ی طب 
سنتی از نظر طبیعت گرم و خشک بوده و برگ آن جهت 
تســکین ســرفه های ســرد، ورم طحــال و کبــد، دردکمر 
و بــرودت مثانــه بــه کار می رفته اســت )6(. زکریای رازی 
شــنبلیله را برای مداوای بیماری دیابت مورد اســتفاده 

قرار می داده است.
کاربردهای دارویی شنبلیله در طب سنتی کشورهای 
دیگر میتوان به رم و مصر باســتان اشــاره کرد که جهت 
تسهیل زایمان و افزایش شیر مادران دردهای قاعدگی 
واختــالالت معــده به کار می رفته اســت. مواد تشــکیل 
دهنده اصلی دانه شــامل ســاپونین هــا، آلکالوییدها و 

فیبرهای موسیالژی می باشند.
دانه های شنبلیله دارای روغن ثابت حاوی اسیدهای 
چــرب 6 درصد ترکیبات موســیالژ به میــزان 28 درصد و 
پروتئین 22 درصد، اســید آمینه هــای آزاد، کربوهیدرات 
هــا، فالونوئیدهــا، روغــن فــرار، اســترول ها اســت. در 
مطالعــات حیوانــی مصــرف بذر شــنبلیله گلوکــز خون 

ناشتا را هم به صورت حاد و مزمن کاهش میدهد.
در یک مطالعه حیوانی، عصاره خشک بذر شنبلیله با 
دوز 15 میلی گرم بر کیلوگرم وزن حیوان توانســته اســت 

قند خون را در موش های سوری دیابتی کاهش دهد.
همچنیــن مشــتقات غنــی از فیبــر عصــاره شــنبلیله 
باعــث کاهــش گلوکــز و کلســترول خــون در ســگ های 
دیابتــی شــده اســت. در مطالعــات بالینی روی انســان 
دیابتــی نیــز اثــر بخشــی ایــن داروی گیاهــی در کاهش 
قند خون مشــاهده شده اســت. در یک مطالعه تجویز 
روزانه 1 گرم عصاره خشــک هیدروالکلی بذر شنبلیله به 
بیمــاران مبتــال به دیابــت نوع 2 به مــدت 2 ماه موجب 
کنتــرل قنــد خــون شــد. پژوهشــگران در ایــن مطالعه 
نتیجــه گیری کردنــد که عالوه بــر شــنبلیله، رعایت رژیم 
غذایــی و ورزش نیز هر دو می توانند در کنترل و کاهش 

قند خون بیماران دیابتی نوع 2 موثر باشند.
در دو مطالعه مشابه دانه شنبلیله سطح قند خون 
را در افراد دیابتی نوع 2 بهبود بخشــید. اما اثر بخشــی 
ایــن داروی گیاهــی در تعــدادی از مطالعــات بالینــی رد 
شــده اســت. بعــالوه در یــک مطالعــه بالینــی کــه روی 
بیماران دیابتی نوع دوم در پژوهشکده گیاهان دارویی 
جهاد دانشــگاهی انجام شد ترکیب بذر این گیاه همراه 
بــا تعــدادی از گیاهــان دارویــی دیگــر موجــب بهبودی 

بیماری دیابت شد.

تحلیل

درمان های سنتی

فراموشی ربطی به آلزایمر ندارد
سپهرغرب، گروه سالمت : :یک متخصص مغز و اعصاب گفت: یکی از راه های مهم برای پیشگیری از آلزایمر، ورزش فکری و تمرین کردن است اما برای فردی که عالئم آلزایمر دارد توصیه به تمرین فکری نمی کنیم، چون فایده ندارد.

مهدی وحیددستجردی افزود: بیماری آلزایمر یکی از انواع زوال عقل است. عقل شامل گفتار، حساب کردن، و… است که حافظه جزئی از آن است. در آلزایمر چون اولین عالمت از دست دادن حافظه است بیشتر به حافظه بر می گردد. زیر پنجاه سال آلزایمر زودرس است و خاص و کم است.
وی ادامه داد: آلزایمر به سن مربوط است. در 90 سالگی درصد بیشتری است و هرچه سن باالتر برود شیوع این بیماری بیشتر می شود. البته بحث ژنتیک هم تا حدودی نقش دارد. خود شخص آلزایمر را متوجه نمی شود و یکی از عالمت های آن این است که خود شخص باور نمی کند و حتی 

برای پوشش این اختالل هم افسانه بافی می کنند. فرد به خاطر ندارد اما داستان می سازد. کسی که خیلی از اختالل حافظه شاکی است، آلزایمر ندارد. اطرافیان متوجه می شوند شروع آن هم با مسائل خیلی کوتاه مدت است اگر به هیچ طریقی یادش نیاید، آلزایمر دارد.
این متخصص مغز و اعصاب در ادامه بیان کرد: فراموشی هیچ ربطی به آلزایمر ندارد و به آن می گویند زوال عقل کاذب که هرکسی ممکن است در دورانی فراموشی بگیرد.

پفــک چه بالیی سر بچه ها می آورد؟

سپهرغرب، گروه سالمت: مصرف پفک تحت هر شرایطی برای کودکان زیر دو سال ممنوع است و برای 
کودکان در سنین باالتر هم باید با محدودیت همراه باشد.

یــک کارشــناس تغذیــه با بیــان اینکه مصرف پفــک برای کودکان زیر دو ســال ممنوع اســت، گفــت: برای 
کودکان در سنین باالتر هم مصرف این خوراکی باید با محدودیت صورت گیرد.

ســهیل عباســی، با بیان اینکه امروزه تنقالت به جزیی جدایی ناپذیر از تغذیه تمام افراد و بویژه کودکان 
تبدیل شــده، گفت: آنچه مهم اســت اینکه در این شــرایط بتوانیم تنقالت ســالم را جایگزین تنقالت ناســالم 

کنیم.
وی از انواع آجیل و مغزها به عنوان تنقالت ســالم یاد کرد و افزود: همچنین انجیر خشــک و کشــمکش هم خوراکی های 

دیگری هستند که می توانند به عنوان تنقالت سالم شناخته شوند.
وی با اشاره به مصرف باالی تنقالت ناسالمی مانند چیپس و پفک و کیک و کولوچه، گفت: در حال حاضر این نوع تنقالت 
به نوعی در جامعه جا افتاده و بسیاری کودکان با مشاهده پفک و چیپس در قفسه مغازه، مصرانه خواستار خرید و مصرف 

آن هستند.
عباسی گفت: در چنین شرایطی نمی توان مصرف این نوع تنقالت را به طور کامل برای کودکان حذف کرد، چرا که آنها در 

هر صورت با مشاهده این تنقالت خواستار مصرف آن هستند، بنابراین بهترین راهکار محدودیت مصرف است.
ایــن کارشــناس تغذیه گفت: مصرف پفک تحت هر شــرایطی برای کودکان زیر دو ســال ممنوع اســت و بــرای کودکان در 

سنین باالتر هم باید با محدودیت همراه باشد.
عباسی گفت: مصرف هفتگی یا 10 روز یکبار یک بسته پفک شاید بتواند محدودیت مناسبی برای کودکان باشد.

ایــن کارشــناس تغذیــه در ادامه در تشــریح مضرات پفک و چرایی ناســالم بودن این خوراکی، گفت: اولین مشــکل 
پفــک کالــری باالی آن اســت، بطــوری که 100 گــرم آن حــدود 500 کالری انــرژی دارد که کالری بســیار باالیی محســوب 

می شود.
وی افــزود: بــا توجــه به این کالــری باال قطعا مصــرف آن افزایــش وزن و چاقی را برای کــودکان به دنبال داشــته و جلوی 

اشتهای آنها برای صرف وعده های اصلی غذا را می گیرد.
عباســی گفــت: تاثیر پفک بگونه ای اســت که کودکان چاق را چاق تر کرده و کودکان الغــر را الغرتر می کند، به اینصورت که 
با توجه به کالری باال موجب افزایش وزن هرچه بیشــتر کودکان چاق شــده و با کاهش اشتهای کودکان الغر آنها را به سمت 

سوءتغذیه و الغری هرچه بیشتر سوق می دهد.
کردن کودکان محدود نمی شود و این کارشــناس تغذیه گفت: البته مضرات پفک فقط به کالری باال و بی اشتها 

مضر است.چربــی و کربوهیــدرات ناســالم موجود در آن اســت که بــرای کودکان 
نگهدارنــده در پفک عباســی خاطرنشــان کــرد: بــه دلیــل وجــود مــواد افزودنــی و 

مصــرف هــم ایــن امکان هســت که بچه ها دچار حساســیت شــوند و از  طرفــی 
پیش ببرد.ایــن خوراکــی می تواند ذائقه کودکان را به ســمت شــوری 

سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
به  فعال  ترکیبی  حاوی  زنجبیل 
مصرف  است.  جینجرول  نام 
به  بهتر  می کند  کمک  زنجبیل 
دست  وزن  کاهش  در  هدفتان 
را  زنجبیل  وقتی  اما  کنید؛  پیدا 
می کنید  خود  غذایی  رژیم  وارد 

باید مراقب باشید.
روش هــای مختلفی وجــود دارد که زنجبیل 
در  مثــال  ببریــد،  کار  بــه  غذایی تــان  رژیــم  در  را 
اســموتی ها و دســرها و انــواع خــورش؛ اما اگر 
هدفتان کاهش وزن اضافی اســت، بهترین کار 
این اســت کــه زنجبیل را بــه صورت نوشــیدنی 

مصرف کنید.
خــواص ضدالتهابــی و همچنیــن فواید این 
گیاه برای گوارش توسط علم ثابت شده است. 
از گذشــته همیشــه گفتــه می شــد کــه زنجبیل 
می توانــد چربی هــا را آب کند. مصــرف زنجبیل 
و  شــده  متابولیســم  عملکــرد  تحریــک  باعــث 

فرایندهای گوارشی را بهبود می دهد.
محققان می گویند جینجرول، ترکیبی اســت 

که عامل اثر این گیاه بر متابولیسم می باشد.
جینجرول عامل طعم تند زنجبیل اســت که 
خاصیــت آنتی اکســیدانی و تا حــدودی ضددرد 
هم دارد. به عالوه زنجبیل ادرارآور است و کمک 
می کنــد التهاب شــکم کاهش یافتــه و مایعات 

محبوس در بدن دفع شوند.
زنجبیــل  توجــه  قابــل  خوبی هــای  از  یکــی 
این اســت کــه کالــری زیادی نــدارد و بــه راحتی 
می توانیــد آن را بــا مــواد دیگــر ترکیــب کــرده و 

خواصش را تقویت کنید.

جنگ  به  زنجبیل  با  می توانید  آیا   
چربی های شکم بروید؟

رمز کاهش وزن به شــیوه ای سالم و ماندگار 
این اســت کــه عادت های غذایی خــود را بهبود 
عادت هــای  و  کنیــد  ورزش  روز  هــر  ببخشــید، 

سالمتان تداوم داشته باشد.
همیشــه الزم اســت بــا پزشــکتان مشــورت 
کــرده و بــه توصیه هایش عمل کنیــد؛ اما انواع 
نوشــیدنی هایی وجــود دارنــد کــه می توانید با 
مــواد طبیعــی در خانه درســت کنیــد و با کمک 
آن هــا هــم بدنتان در طــول روز خوب آبرســانی 
شود و هم سراغ ریزه خواری و هله هوله نروید. 

البتــه الزم اســت بدانیــد ایــن نوشــیدنی ها بــه 
خــودی خــود الغرکننده نیســتند، بلکه مکملی 
برای یک رژیم غذایی سالم و سبک زندگی سالم 

به شمار می روند.
خــواص ضدالتهابــی و همچنیــن فواید این 
گیاه برای گوارش توسط علم ثابت شده است. 
از گذشــته همیشــه گفتــه می شــد کــه زنجبیل 
می توانــد چربی هــا را آب کند. مصــرف زنجبیل 
و  شــده  متابولیســم  عملکــرد  تحریــک  باعــث 

فرایندهای گوارشی را بهبود می دهد

 چای زنجبیل با لیمو
شــما بــه عســل، آب نصــف لیموتــرش، یک 

فنجان آب و یک تکه ریشه زنجبیل نیاز دارید.
آب را گرم کنید اما به نقطه جوش نرسد.

زنجبیــل را بــه آن اضافه کنیــد و اجازه دهید 
روی حرارت مالیم چند دقیقه ای دم بکشد.

سپس از روی حرارت برداید و آبلیمو را به آن 
اضافه کنید.

ترکیــب را صــاف کــرده و کمــی عســل در آن 
بریزید.

پیــش از هــر وعده غــذا، یــک فنجــان از این 
نوشیدنی بنوشید.

 گریپ فروت و زنجبیل
شــما به چهــار عدد گریپ فروت درشــت، یک 
قاشــق مرباخوری پودر زنجبیل و آب یک چهارم 

لیموترش نیاز دارید.
بــا  و  بگیریــد  را  گریپ فــروت  آب 

آبلیمو و زنجبیل ترکیب کنید.
هیــچ  نوشــیدنی  ایــن  بــه 
شیرین کننده ای اضافه نکنید.

 چای سبز و زنجبیل
شما به یک فنجان آب، یک 
قاشق غذاخوری چای سبز و 

برشی از زنجبیل نیاز دارید.
بجوشــانید،  را  آب 

اضافــه  آن  بــه  را  زنجبیــل 
دو  دهیــد  اجــازه  و  کنیــد 

دقیقه دم بکشد.
حــرارت  روی  از 

چــای  و  برداریــد 
آن  بــه  را  ســبز 

اضافه کنید.
بگذارید 10 دقیقه 

ســپس  و  بمانــد 
بنوشید.

 سرکه سیب و زنجبیل
بــرای  نیــز  ســیب  ســرکه 
اســت.  مفیــد  وزن  کاهــش 

ســیب  ســرکه  از  اســتفاده 
همــراه با زنجبیــل می تواند خاصیت 

آنتی اکســیدانی و آنتی گلیسمیک هر دو ماده 
را تقویت کند. ضمنا سرکه سیب یک پروبیوتیک 
قوی اســت که برای ســالمت روده هایتان مفید 

می باشد.
ســاده ترین راه این است که این دو را با هم 

ترکیب کرده و بنوشید.
می توانیــد دمنــوش زنجبیل درســت کنید و 
اجازه دهید خنک شــود، ســپس ســرکه ســیب 
را بــه آن اضافــه کنیــد. )داغــی زیــاد می توانــد 
باکتری های مفید ســرکه سیب را نیز از بین ببرد 

و از خواص پروبیوتیکی آن بی نصیب بمانید.(
کمی عســل یا آبلیمــو به این ترکیــب اضافه 

کنید.
ســرکه ســیب به اندازه دو قاشق غذا خوری 

کافیست.
این نوشیدنی را روزی یک بار در صبح و پیش 

از صبحانه بخورید.

 دیگر خواص زنجبیل
تنظیم کورتیزول یا همان هورمون استرس، 
تنظیــم اجابــت مــزاج، افزایــش انــرژی، کاهش 
ریســک بیماری قلبی، بهبــود عملکرد حافظه و 

مغز و تقویت سیستم ایمنی.

 احتیاط های الزم در استفاده از زنجبیل
زنجبیل به طور کلی برای بیشتر افراد بی ضرر 
اســت. امــا عــده ای ممکــن اســت بــا مصــرف 
زنجبیــل دچار عــوارض جانبی مانند یبوســت و 

نفخ شوند.
زنجبیل ممکن است جریان صفرا را از کیسه 
صفــرا افزایش دهد، بــه همین دلیل پزشــکان 
به افرادی که بیماری کیســه صفرا دارند توصیه 

می کنند زنجبیل مصرف نکنند.
زنجبیــل  می شــود  گفتــه  هرچنــد  ضمنــا 

تهوع هــای  می توانــد 
بــارداری را کاهــش دهد اما 
هنوز اطالعات زیادی در این مورد 
در دست نیست. بنابراین اگر باردار هستید یا به 
کودکتان شیر می دهید حتما پیش از استفاده 
از زنجبیل با پزشــک خود مشورت کنید. افرادی 
که داروهــای رقیق کننده خون مصرف می کنند 

نیز باید در مصرف زنجبیل احتیاط کنند.

 کاهش وزن اضافه فقط جنبه ی زیبایی 
ندارد، به سالمتی تان مربوط است

و  زیباتــر  هــدف  بــا  فقــط  افــراد  از  خیلــی 
خوش اندام تــر شــدن تصمیــم بــه کاهش وزن 
می گیرنــد و بــه همین دلیل در تلــه ی رژیم های 
ایــن  از  خیلــی  امــا  می افتنــد؛  ناســالم  الغــری 
روش ها به ســالمتی آسیب می زنند. بهتر است 
به دنبال روش های فوری کاهش وزن نباشــید. 
بــه مــرور زمــان و با پیــروی از یک ســبک زندگی 

سالم می توانید به هدفتان برسید.

هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره خطرات چربی های ترانس

سپهرغرب، گروه سالمت: سازمان جهانی بهداشت )WHO( در تازه ترین گزارش خود هشدار داده است 
چربی های  حاوی  جهان  در  غذایی  مواد  از  بسیاری  هم  هنوز  فراوان  تالش های  و  روشنگری ها  رغم  به  که 

ترانس یا غیراشباع مصنوعی هستند که خطرناک و سمی محسوب می شوند.
بنا بر اعالم این ســازمان پنج میلیارد نفر از جمعیت هشــت میلیارد نفری در جهان از حفاظت کافی در برابر 

چربی های ترانس برخوردار نیست.
پیامدهای مصرف این نوع چربی ها سبب می شود که ساالنه نیم میلیون نفر در جهان بر اثر مرگ زودرس 
جــان خــود را از دســت بدهنــد. مصــرف چربی های غیراشــباع مصنوعــی به ویژه ســبب ابتال بــه ناراحتی ها و 

بیماری های قلبی می شود.
تدروس آدهانوم، دبیر کل ســازمان جهانی بهداشــت در این باره گفت: چربی های ترانس موادی سمی و کشنده هستند. 

وقت آن فرا رسیده که جلوی افزوده شدن این چربی های مصنوعی به مواد غذایی در جهان گرفته شود.
ســازمان جهانی بهداشــت دولت های جهان را فراخواند تا صدور مجوز برای اســتفاده از چربی های ترانس مصنوعی را به 

شدت محدود کنند.
بنا بر گزارش این سازمان، مصر، پاکستان و کره جنوبی از جمله کشورهایی هستند که میزان استفاده از این گونه چربی ها 

در آن ها باال است.
در عیــن حــال روندی مثبت برای کاهش میزان مصرف این چربی ها در حال حاضر در کشــورهای آرژانتین، بنگالدش، هند، 

پاراگوئه، فیلیپین و همچنین اوکراین مشاهده می شود.
ســازمان جهانــی بهداشــت تولیدکنندگان چربی و روغن در جهــان را فراخواند تا چربی های ترانــس را از محصوالتی که به 

تولیدکننده موادغذایی می فروشند، حذف کنند.
در طبیعــت نیز چربی های ترانس یافت می شــوند و میزان کمی از آن ها بــه طور طبیعی و عمده در غذاها با منبع حیوانی 
مانند کره، شــیر، خامه و گوشــت موجود اســت. از این رو بین چربی ترانس طبیعی و چربی ترانس صنعتی یا مصنوعی تمایز 

وجود دارد.
ســازمان جهانی بهداشــت بر آن بود که تا ســال جاری میالدی )2023( چربی ها غیراشباع مصنوعی به طور کامل از چرخه 

تولید مواد غذایی حذف شوند.
دانمارک یکی از کشــورهای پیشــرو در این عرصه اســت و حدود 20 سال پیش اســتفاده از روغن ها و چربی های غیر اشباع 
صنعتی را به  شدت محدود کرد. این امر سبب شده که موارد ابتال به بیماری های قلبی و گوارشی در این کشور کاهش یافته 

است.
غ می شــوند، محصوالت حاوی ســیب زمینی سرخ شــده و همچنین  به گزارش دویچه وله، شــیرینی جاتی که در روغن ســر
خوراک هــای آمــاده کــه در ســوپرمارکت ها عرضــه می شــوند از جملــه محصوالتی هســتند که میــزان چربی های غیراشــباع 

مصنوعی در آنها باال است.

آب کنید؟ بی شکمتان را  چگونه با زنجبیل چر

محققان می گویند 
ول، ترکیبی است  جینجر
که عامل اثر این گیاه بر 
متابولیسم می باشد.
ول عامل طعم تند  جینجر
زنجبیل است که خاصیت 
آنتی اکسیدانی و تا حدودی 
ضددرد هم دارد. به عالوه 
زنجبیل ادرارآور است و کمک 
می کند التهاب شکم کاهش 
یافته و مایعات محبوس در 
بدن دفع شوند.

جینجرول

چربی های سهیل عباسی
مصنوعی
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نظام آموزشی

ماسک را جایگزین تعطیلی 
مدارس کنیم

مسئوالن  سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
که  معتقدند  پرورش  و  آموزش  وزارت 
تبعات  دلیلی،  هر  به  مدارس  تعطیلی 
ناگواری به دنبال دارد و باعث آسیب به 

دانش آموزان می شود.
تعطیلی پــی در پی مــدارس به علت 
از  یکــی  بــرف،  بــارش  و  هــوا  آلودگــی 
معضالت نظام آموزشی کشور شده است. زیرا، بررسی ها 
نشان می دهد که در چهار ماه گذشته یعنی از مهر تا دی، 
تعــداد روزهایی که بچه ها به مدرســه رفته اند، خیلی کم 

بوده و بیشتر این 120 روز را در خانه مانده اند.
بــه تقریبــی، جمعیت دانش آمــوزان در کالنشــهرهای 
کشــور شــاید نزدیــک بــه 5 میلیون نفر باشــد کــه در این 
صــورت، می تــوان چنین اســتنباط کــرد که نزدیــک به 40 
درصد از جمعیت دانش آموزی کشــور، ســاکن شهرهایی 

هستند که از آلودگی هوا رنج می برند.

 نگاهی به تعطیلی مدارس در شروع کرونا
کرونــا کــه آمد، مــدارس تعطیل شــدند و بچه ها ملزم 
شــدند آمــوزش را از درون خانه ها و گوشــی های موبایل 
فــرا بگیرنــد؛ موضوعــی که بــا هــدف جلوگیــری از ابتالی 
دانش آمــوزان به کرونا صورت گرفت. اما، آموزش مجازی 
هم دردســرها و مشــکالت خودش را داشــت. بــه طوری 
که گفته می شــود عالوه بر افت کیفیت آموزش، ســالمت 
جسمانی و روانی دانش آموزان هم در معرض تهدید قرار 
گرفــت. بنابراین، خیلی از کارشناســان آموزشــی، مخالف 
مجازی شــدن کالس های درس بودند. مشاهدات نشان 
می دهــد بخشــی از دانش آمــوزان پایه هــای اول و دوم 
دبســتان حتــی در خواندن و نوشــتن مشــکل دارند؛ این 
افت درسی تنها شامل پایه های اول و دوم نیست و نتایج 
امتحانات نهایی پایه دوازدهم در ســال گذشــته نشان از 

افت 1.5 نمره ای در کارنامه دانش آموزان دارد.
حضــور در خانــه و امــکان دریافــت دروس از طریــق 
گوشــی تلفن هوشــمند یا لــپ تاپ، باعــث کاهش تحرک 
و افزایش چاقی می شــود. به طوری که بررســی ها نشان 
می دهــد میزان اضافــه وزن دانش آمــوزان از 7 درصد در 
ابتــدای شــیوع دوران کرونــا، به حدود 31 درصد رســیده 
اســت که پیامدهای خاص سالمتی و بهداشتی به همراه 
خواهد داشــت. این تبعات حتــی دامنگیر معلمان و کادر 
اداری مــدارس هــم شــده و بســیاری از آنهــا با مشــکالت 

ناشی از کم تحرکی دست و پنجه نرم می کنند.
ایــن در حالی اســت کــه آموزش حضــوری، مزیت هایی 
کــه  دانش آمــوزی  نــدارد.  مجــازی  آمــوزش  کــه  دارد 
می توانســت در محیط مدرســه تجربه دوستی های لذت 

بخش را کسب کند، مجبور بود تنهایی را تجربه کند.
ایــن وضعیــت باعــث گســترش افســردگی، پرخاش و 
غفلــت از مراوده هــای انســانی شــده اســت. جنبه هــای 
اجتماعــی و میــان فــردی حضــور فیزیکــی در مدرســه، از 
مهم تریــن کارکردهای شــیوه های ســنتی و از دالیل مهم 

تداوم آن هستند.

 رکوردزنی تعطیالت آلودگی هوا و سرما
بــا عبــور از روزهــای ســخت کرونایــی، قریــب بــه اتفاق 
بچه هــا و خانواده هــا از اینکــه مــدارس دوبــاره حضوری 
شــدند، خوشــحال بودنــد. امــا، بــه نظــر می رســد ایــن 
خوشحالی، چندان دوامی نداشت؛ زیرا در 4 ماه گذشته 
که از شروع سال تحصیلی گذشته است، بچه ها فقط 38 

روز مدرسه رفته اند.
نکته قابل تأمل در موضوع تعطیلی مدارس یا همان 
غیرحضــوری شــدن کالس های درس، عــدم جدی گرفتن 
کالس هــای مجازی از ســوی برخــی دانش آمــوزان و اولیا 
بــوده اســت. بــه طــوری کــه برخــی خانواده هــا در چنین 
ایامی، بار ســفر بسته و به مســافرت رفته اند. برخی دیگر 
نیــز همــراه بــا همکالســی ها، بــه گشــت و گــذار و تفریح 
پرداختــه انــد و درصــد اندکــی بــوده انــد کــه کالس های 

مجازی را جدی گرفته اند.

 ماسک را جایگزین تعطیلی مدارس کنیم
شــاید یکــی از مهم تریــن دغدغه هــای دوران کرونــا که 
باعث شد به سمت تعطیلی مدارس برویم، نگرانی از ابتالی 
دانش آموزان به بیماری بود. در همان ایام نیز، بررسی ها و 
مشــاهدات نشان می داد که میزان اســتفاده از ماسک در 
بین دانش آموزان، خیلی کم باشــد و دانش آموزان مقطع 
ابتدایــی و البته بچه های مهدکودک، ســهم زیادی از اندک 

درصد دانش آموزانی داشتند که ماسک می زدند.
بنابرایــن، به نظر می رســد حاال که نمی تــوان به خاطر 
آلودگی هوا و بارش برف، مدارس را تعطیل کرد؛ موضوع 
اســتفاده از ماســک برای دانش آموزان، الزامی شود. اگر، 
مســئوالن و مدیــران آمــوزش و پرورش بتواننــد تدابیر و 
راهکاری اتخاذ کنند که دانش آموزان ملزم به اســتفاده از 
ماســک شــوند، می توان تا حدودی از نگرانی های تنفس 
هوای آلوده کاســت و برای روزهای برفی نیز، برنامه ریزی 

الزم را صورت داد.
در همیــن حال، تشــویق و ترغیب بچه ها به اســتفاده 
از ماســک، نه تنها در هوای آلوده؛ بلکه در ســایر روزها که 
هــوا آلوده نیســت؛ می تواند از انتقــال بیماری های فصل 

زمستان جلوگیری کند.
بنابرایــن، بــه نظر می رســد حــاال کــه مســئوالن وزارت 
آمــوزش و پــرورش، اصــرار بــه تشــکیل کالس هــای درس 
دارند، بایســتی بــرای قوت قلب خانواده هــا از اینکه نگران 
سالمت بچه های خود نباشند؛ یک برنامه جامع در راستای 

تشویق به استفاده از ماسک، تهیه و عملیاتی کنند.
و  آمــوزش  اندیشــی مســئوالن  عیــن حــال، هــم  در 
پــرورش با وزارت بهداشــت، می تواند بــه موفقیت چنین 

راهکارهایی کمک کند.

نگاه

سالمت صداها بینایی را تغییر می دهند
سپهرغرب، گروه سالمت:  در زندگی روزمره، در معرض اشیاء متعددی هستیم که باید آنها را بشناسیم. برای مثال، اگر هنگام غروب چیزی از کنار پنجره عبور کند، احتماًال دوست داریم بدانیم که آیا این یک پرنده، یک خفاش یا یک پهپاد است. تشخیص بصری اشیاء به ندرت بر اساس آنچه 
چشمان ما به تنهایی درک می کنند، انجام می شود و تحت  تأثیر زمینه و تجربیات قبلی ماست. به نقل از ارث، نتایج مطالعه تجربی جدید نشان می دهد، آنچه می بینیم را می توان با صداهایی که همزمان می شنویم نیز اصالح کرد، به این معنی که صداها می توانند نحوه درک نشانه های 
بصری را تغییر دهند. نتایج بررسی نشان می دهد که نشانه های صوتی مرتبط می توانند به ما کمک کنند تا اشیاء را سریع تر و دقیق تر تشخیص دهیم همچنین می توانند درک بصری ما را تغییر دهند؛ اگر پرنده ای را ببینیم و آواز پرندگان را بشنویم، به سرعت پرنده  را شناسایی می کنیم اما اگر 
حضور پرنده با صدای یک سنجاب همراه باشد، کمتر به آنچه مشاهده کردیم مطمئن هستیم بنابراین مغز از ورودی صوتی استفاده می کند تا به ما کمک کند دقیقًا چه چیزی را می بینیم. محقق این تحقیق از دانشگاه کالیفرنیا سن دیگو گفت: مغز شما مقدار قابل توجهی از انرژی را صرف 

پردازش اطالعات حسی در جهان می کند و به شما احساس یک ادراک کامل و یکپارچه می دهد. این مطالعه تحقیقاتی در Psychological Science منتشر شده است.

سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
روانپزشکی  تخصص  فوق 
پزشکی  علوم  دانشگاه 
به  اشاره  با  شهیدبهشتی 
تاثیر مستقیم سالمت روان بر 
افراد،  زندگی  کیفیت  افزایش 
با  افراد  گفت: متاسفانه برخی 
وجود آگاهی نسبت به ابتالی خود به بیماری 
روان، تصورات اشتباهی در این باره دارند و از 
برخوردار  خود  شرایط  به  نسبت  کافی  بینش 

نیستند.
دکتر جمال شــمس به شــایع ترین باورهای 
بــا داروهــای  غلــط و متــداول دربــاره درمــان 
روانپزشــکی اشــاره کــرد و افــزود: فردی کــه به 
بیماری هــای روان مبتــال اســت بــه طــور مثــال 
افســردگی یا اضطراب دارد و به پزشک مراجعه 
نمی کنــد دقیقا مثل کســی اســت کــه مبتال به 
بیمــاری قلبی یا فشــار خون اســت و به درمان 

اهمیتی نمی دهد.
وی با اشــاره بــه این باور اشــتباه که تمامی 
داروهایی که در روانپزشــکی بــرای درمان بیمار 
اظهــار  اســت،  خــواب آور  می شــود،  اســتفاده 
کــرد: داروهایی که بــرای اختــالالت روان تجویز 
می شــود بســیار متنوع انــد و ایــن بــاور کــه به 
محض مراجعه به روانپزشک داروهایی به شما 
تجویز می شــود که مدام در رختخواب باشید و 
از درس، کار و زندگــی باز می مانید باور و تصور 

اشتباهی است.
شــمس با بیان این که بسیاری از مبتالیان به 
بیماری های روان به دلیل تفکرات اشتباه نسبت 
بــه داروهــای روان درمانــی بــه پزشــک مراجعه 
نمی کننــد، ادامــه داد: ایــن افــراد حاضرنــد رنج 
ناشی از اختالالت روان را تحمل کنند، اما از ترس 
خواب آور بودن این داروها که متاســفانه باوری 

غلط است به پزشک مراجعه نکنند.
وی تاکیــد کرد: داروهای روانپزشــکی بســیار 
متنــوع هســتند، داروهایــی ماننــد داروی ضد 
افســردگی، داروهــای ضــد اضطــراب، داروهای 
خــواب آور و ضد تشــنج و هــزاران داروی دیگر، 
بنابراین این  که لزوما تمام داروهای روانپزشکی 

خواب آورند، غیر منطقی است.
او در ادامــه در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
آیــا داروهــای روانپزشــکی اعتیادآورند یــا خیر؟ 
خاطرنشــان کرد: برای یافتن پاســخ درســت به 
ایــن ســوال الزم اســت بدانیــد که مشــکالت و 
اختالالت روان همانند سایر بیماری ها هستند، 
بیمــاری که  به دلیل ماهیــت بیماری باید دارو را 
در بازه زمانی طوالنی اســتفاده کند به اشــتباه 

تصور می کند به دارو اعتیاد پیدا کرده است.
وی ادامــه داد: در واقــع مســئله اصلی این 
اســت کــه ماهیــت بیماری ســبب می شــود که 
دارو بــرای بــازه زمانی طوالنی اســتفاده شــود 
بــه طور مثــال فردی که به وســواس، اضطراب 
و یا افســردگی مبتالســت، این بیماری هم مثل 
بیماری فشــار خون و یا قند خون است، اگراین 
فرد برای مدت طوالنی دارو مصرف کرده باشد 
و به یکبــاره دارو را قطع کند قطعا نشــانه های 
بیمــاری دوباره برمی گردد، ایــن ماهیت بیماری 

است و ارتباطی به دارو ندارد.
وی در ادامه با اشــاره به این که برخی تصور 
می کنند مبتالیان به بیمــاری روان تا پایان عمر 
با ایــن بیماری دســت به گریبانند، خاطرنشــان 
کــرد: ابتال به هر اختالل یا مشــکلی در ســالمت 
روان لزومــا به معنــای ایــن نیســت که تــا پایان 
عمر با آن دســت به گریبان می مانیم، تجربه هر 

فردی در بیماری های روانی متفاوت است.
عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی 
شهید بهشتی، افزود: بعضی افراد ممکن است 

دوره هایی از بیماری را تجربه کنند و در فواصل 
ایــن دوره ها بــه حالت عــادی برگردند و بعضی 
دیگر ممکن است از مشاوره، دارو یا روش های 
درمانــی دیگــر بــرای ایجــاد تعــادل در زندگــی 
خــود اســتفاده کننــد، حتــی ممکن اســت یک 
درمان برای تمام افراد کاربرد نداشــته باشــد و 
بعضی افراد احســاس کنند بیماری روانی شان 
کامــال درمــان نشــده و در مقابل بعضــی دیگر 
ممکن اســت رفته رفته عالمت های دیگری هم 
احســاس کنند با این حال، بسیاری از مبتالیان 

به بیماری های روان درمان می شوند.
شــمس به باور غلط دیگــری مبنی بر این که 
برخی افراد ادعا می کنند داروهای روانپزشــکی 
در آنهــا کم اثــر یا بی اثر اســت و با ایــن تصور یا 
دارو مصــرف نمی کنند یا بعد از چند روز مصرف 
آن را قطع می کننــد، توضیح داد: داروهایی که 
برای درمان روانپزشــکی اســتفاده می شود، به 
غیــر از داروهــای خــواب آور اثــر آنــی و لحظه ای 
ندارند، معموال این داروها بعد از این که جذب 
بدن می شوند باید وارد مغز شوند تا تغییراتی 
در ناقل هــای شــیمیایی و گیرنده هــای عصبــی 
ایجــاد کننــد و پــس از آن تاثیــر دارو مشــخص 
می شود، این روند حداقل به سه تا چهار هفته 

زمان نیاز دارد.
فــوق تخصص روانپزشــکی دانشــگاه ادامه 
داد: زمانــی می توانیــم ادعــا کنیم یــک دارو اثر 
نــدارد کــه حداقــل یکمــاه از زمــان مصــرف آن 

گذشته باشد.
وی افــزود: همان طــور کــه در مــورد درصد 
دارو  بیماری هــا  انــواع  بــه  مبتالیــان  از  کمــی 
کم اثر یا بی اثر اســت و این افــراد به  ناچار تحت 
اعمــال جراحــی قــرار می گیرند، در روانپزشــکی 
هم این موضــوع مصــداق دارد، درصد کمی از 
بیماران به درمان های معمول پاســخ مناسبی 
نمی دهنــد و بایــد در ایــن مــوارد از روش های 

دیگر و سایر مداخالت درمانی کمک گرفت.
شــمس در ادامــه تاثیــر ژنتیــک در ابتــال بــه 
و  داد  قــرار  توجــه  مــورد  را  روان  بیماری هــای 
افزود: این موضوع که ژنتیک در تمام بیماری ها 
کــه روان هم از آن مثتثنی نیســت، نقش دارد، 
موضوعــی انــکار نشــدنی اســت ولــی بــه ایــن 
معنــا نیســت کــه لزومــا چــون در خانــواده ای 
بیمــاری روان در برخی اعضــای خانواده وجود 
دارد مابقــی افــراد خانواده هم بــه این بیماری 
مبتال می شــوند. تمــام بیماری هــا مجموعه ای 
از مداخــالت محیطی و بیولوژیکی هســتند که 

یکی از این عوامل ژنتیک است.
او بــا اشــاره بــه این کــه بســیاری از مبتالیان 
بــه اختــالالت روان از مراجعــه بــه روانپزشــک 
هراسانند به این باور اشتباه که برخی می گویند 
مگــر دیوانــه ام که بــه روانپزشــک مراجعه کنم 
اشــاره کــرد و توضیــح داد: متاســفانه مشــکل 
اینجاســت که هنــوز ماهیت بیماری هــای روان 
در بیــن بســیاری از مــردم جــا نیفتــاده اســت، 

همانطــور که قلب و ریه دچار بیماری می شــود 
مغزمان هم دچار بیماری می شود.

وی با یــادآوری این که تفکرات انســان تحت 
کنترل مغز است، افزود: هیجانات، رفتار و تفکر 
تحت کنترل مغز است و اگر به هر دلیلی در این 
روند اختاللی ایجاد شــود، نمی تــوان بر رفتار و 
هیجانات کنترل داشــت، این تفکر که اصطالحا 
فقط افراد مجنون و دیوانه به پزشــک مراجعه 
می کنند کامال غلط اســت و اساســا کســانی که 
چنین نگرشی به بیماری های روان دارند نسبت 
به شــرایط خود بینش نداشــته و قضاوت های 

آنان مختل است.
بنابر اعــالم روابــط عمومی دانشــگاه علوم 
پزشــکی شهیدبهشتی، این اســتاد دانشگاه به 
باور اشــتباه دیگری مبنی بــر این که می توان با 
اســتفاده از برخی مــواد مخدر کنترل بیشــتری 
بــه رفتارهای خود داشــت اشــاره کــرد و گفت: 
بســیاری تصور می کنند وقتــی از ماده مخدری 
اســتفاده می کننــد، بــر رفتارهــای خــود کنترل 
بیشــتری دارنــد و یــا مخــدر درمــان درد آن هــا 
مصــرف  را  دارو  معمــوال  افــراد  ایــن  اســت، 
نمی کننــد و به جــای آن مــاده مخدر اســتفاده 
می کنند نکته این اســت که اگر هم برخی مواد 
مخدر نشــانه های بیماری را کــم کنند فقط این 
موضــوع برای بــازه زمانی کوتاه اثــر دارد و این 
مــواد در بازه زمانی بیشــتر درمان ها را پیچیده 

تر و سخت تر می کنند.

سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
سرطان  تحقیقات  مرکز  رئیس 
شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه 
نقش  با  ارتباط  در  بهشتی، 
ژنتیک در انتقال سرطان ها به 
توضیحاتی  بعدی،  نسل های 

ارائه داد.
پروفسور محمد اسماعیل اکبری، در برنامه 
ضربــان شــبکه ســالمت ســیما، بــا بیــان اینکه 
تا بــه حال بیــش از 200 نوع ســرطان شــناخته 
شــده اســت، احتمال ابتالء به آنها را تا آخر عمر 

امکان پذیر دانست.
از  اســتفاده  وزن،  اضافــه  و  چاقــی  بــه  وی 
هورمون های عضله ســاز، اســترس های مزمن 
و مســائل خلقــی، به عنــوان عوامل مســتقیم 
شــناخته شــده و تأثیــر گــذار در ایجــاد انــواع 

سرطان ها اشاره کرد.
فــوق تخصــص جراحی ســرطان، در پاســخ 
بــه ایــن ســوال که چــرا عــده ای از افــراد بدون 
هیــچ گونه عوامــل زمینه ای، مبتال به ســرطان 
می شــوند، گفــت: ســرطان ها به میــزان زیادی 
بــا تغییــرات ژنتیکی ارتباط دارنــد، این یک بحث 
جدید اســت که انتقــال اطالعات از طریق ژن ها 
را مطــرح می کنــد )اپی ژنتیک( به طــوری که اگر 
فردی قلیان بکشــد، در سه نســل بعدی اثرات 

آن را خواهیم دید.
رئیــس مرکــز تحقیقــات ســرطان دانشــگاه 
علوم پزشــکی شــهید بهشــتی گفت: امــروز هر 
کاری انجــام دهیــم، تنها به خودمــان ضرر نمی 
زنیــم بلکه ایــن ضــرر دامنگیر نســل های آینده 
مــا نیــز خواهد شــد. بنابراین عوامــل امروز ما، 
بــه جد و آباد ما مربوط اســت، پس به گونه ای 
زندگــی کنیــم تا آســیب بــه نســل های آینده ما 

کمتر باشد.
وی افــزود: افراد با استنشــاق انواع دودها، 
مصرف گوشت های فرآوری شده و…، همچنین 

با توان روحیه پایین، بسیار آسیب پذیر خواهند 
بود. انســان هایی که قدرت وابستگی به منابع 
معنــوی را ندارند و یا حرص و طمع و حســادت 
زیادی دارنــد، با تغییر در ســاختار ژنتیکی خود، 
نــه تنها به خودشــان، بلکه به نســل های آینده 

شأن آسیب می زنند.
ایــن فــوق تخصص جراحــی ســرطان گفت: 
خوشــبختانه با انجام غربالگــری می توان از دو 
نوع از ســرطان ها پیشگیری کرد، مانند سرطان 
روده بــزرگ. این نوع ســرطان معمــوًال با ایجاد 
پولیپ آغاز می شــود و پس از گذشت حدود 10 
ســال، این پولیپ به ســرطان تبدیل می شــود. 
بنابرایــن خانواده هایــی که دچار ســرطان روده 
بــزرگ هســتند و یــا در ســن پایین تــری مبتــال 
بــه ســرطان شــده انــد، بایــد بــا انجام بررســی 
لــزوم  خــون مخفــی در مدفــوع و در صــورت 
کولونوســکوپی، از بروز احتمالی بیماری آگاهی 

یابند و پیشگیری های الزم را انجام دهند.
ســرطان های  جملــه  از  داد:  ادامــه  اکبــری 
دیگــری که با انجام غربالگری به موقع می توان 
از بروز آن جلوگیری کرد، سرطان دهانه رحم در 
بانوان اســت کــه مهم ترین علــت آن، ارتباطات 
جنســی نامتعــارف اســت، کــه البته بــه فوریت 
ایجــاد ســرطان نمی کنــد و طــی گذشــت زمان 
و ایجــاد تغییرات ســلولی، بروز پیــدا می کند که 
خوشــبختانه با جراحی به موقــع، قابل درمان 

است.
وی افزود: ســرطان بعدی ســرطان پســتان 
اســت، که قــادر بــه پیشــگیری آن نیســتیم اما 
بــا تشــخیص بــه موقــع ایــن ســرطان، درمان 
صددرصد است و مرگ و میر نیز به صفر خواهد 

رسید.
اکبری گفت: افرادی که اســتعمال دخانیات 
دارند، در معرض انواع ســرطان ها به خصوص 

سرطان ریه و پستان قرار دارند.
وی ادامه داد: یکی از انواع دیگر ســرطان ها 

که بــه دنبال مصرف دخانیات ایجاد می شــود، 
ســرطان ریه اســت کــه نه تنهــا در فــرد بلکه در 

نسل های بعدی نیز اثرگذار است.
اکبری در پاســخ به این ســوال که آیا مصرف 
سبزیجات و میوه جات و…، همچنین مکمل ها 
در پیشــگیری از بــروز ســرطان موثرنــد، گفــت: 
ســرطان روده بــزرگ بــا وضعیــت ســالمتی فرد 
بســیار مرتبط اســت، در بدن انســان، چند صد 
مفیــد  میکروب هــای  بــدن،  ســلول های  برابــر 
وجود دارد کــه محل اصلی زندگی آنها در روده 
بزرگ و دستگاه گوارش است، هر تغییری که در 
این بار )لود( میکروبــی ایجاد کنیم، زندگی آنها 
مختل می شود که در نهایت با تغییرات سلولی 

و ایجــاد ســرطان در فــرد همــراه خواهــد 
بــود. مصرف میوه و ســبزی کــه هم فیبر 

فــی  هــم کا و  دارنــد 
ی  و نتــی حا آ

اکســیدان ها هســتند، مســیر مناســبی را برای 
زندگــی میکروب هــای روده مهیــا می کننــد، در 
عــوض مصــرف گوشــت ها و چربــی حیوانــی 
مانده، مانند سوسیس، کالباس و پیتزا، مسیر 
زندگی این میکروب ها را دچار مشــکل و زمینه 

را مهیای بروز سرطان می کند.
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
یادآوری کــرد: عادات روده ای، در بروز ســرطان 
دیــر  بــه  دیــر  کــه  افــرادی  تاثیرگذارنــد،  روده 
دستشــویی می روند و مدام یبوست دارند، در 

معرض خطر بیشتری قرار دارند.
وی، مصــرف مکمل ها را با احتیــاط و تنها با 

دستور پزشک، مجاز دانست.
ایــن  بــه  اکبــری در پاســخ 

انجــام  آیــا  کــه  ســوال 
ســی تــی اســکن بــرای 
بیمــاری  تشــخیص 

ســرطان الزم است، 
هیــچ  خیــر،  گفــت: 

عکس و آزمایشــی 

در ایــن زمینه نیاز نیســت، بــه غیــر از غربالگری 
ســرطان دهانــه رحــم که در ســن خاصــی برای 

بانوان توصیه می شود.
وی افزود در خانواده هایی که سرطان روده 
بــزرگ زیــاد اســت و یــا در ســنین پایین بــه این 
بیمــاری مبتال می شــوند و یــا دارای پولیپ های 
متعدد خانوادگی هســتند، پزشــک برای انجام 

آزمایشات الزم تصمیم گیری می کند.
عنــوان  بــه  پروســتات  ســرطان  از  اکبــری 
شــایع ترین ســرطان مــردان در ایــران نــام برد 
و گفــت: PSA آزمایشــی اســت کــه در ســنین 
معیــن بــرای آقایــان درخواســت می شــود که 
البته جــای معاینــه بالینــی را نمی گیرد. 
آقایــان معمــوًال بــا افزایش ســن 
دچــار افزایش اندازه پروســتات 
اطمینــان  بــا  و  می شــوند 
می توان گفت این تغییر اندازه 
طبیعــی اســت و فــرد مبتال به 

سرطان نیست.

جمال شمس

چنــــد بــــــاور غلـــــط
دربــــــاره درمــــــــان 

وان ی های ر بیمار

وانپزشــکی در آنها کم اثر یا بی اثر اســت و با  وهای ر شــمس به باور غلط دیگری مبنی بر این که برخی افراد ادعا می کنند دار
وهایــی که برای درمان  وز مصرف آن را قطع می کننــد، توضیح داد: دار و مصــرف نمی کنند یا بعد از چنــد ر ایــن تصــور یــا دار
وها بعــد از این که  وهــای خواب آور اثر آنــی و لحظه ای ندارنــد، معموال این دار وانپزشــکی اســتفاده می شــود، بــه غیر از دار ر
جذب بدن می شــوند باید وارد مغز شــوند تا تغییراتی در ناقل های شــیمیایی و گیرنده های عصبی ایجاد کنند و پس از آن 

وند حداقل به سه تا چهار هفته زمان نیاز دارد. و مشخص می شود، این ر تاثیر دار

نقش ژنتیک در سرطان ها

آثار سرطان در سه نسل بعدی فرد قلیانی

پروفسور اکبری
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تمدید حفاظت هم هراس 
پامپئو از انتقام ایران 

را کم نکرد
جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
سابق  خارجه  وزیر  پامپئو«  »مایک 
کتاب  در  سیا  پیشین  مدیر  و  آمریکا 
خود اذعان کرد که زندگی عادی ندارد 
و نیروهای حفاظتی حتی موقع حضور 
بادمجان  خرید  برای  فروشگاه  در 

همراه او حضور دارند.
مایــک پامپئــو در بخشــی از کتــاب خودش بــه ترور 
ســردار ســپهبد شــهید قاســم ســلیمانی پرداخته و به 
هــراس دائمــی خــودش از انتقــام ایــران اذعــان کرده 

است.
وی کــه در دولت دونالد ترامپ ابتدا رئیس ســازمان 
اطالعات مرکزی آمریکا )ســیا( و سپس وزیر خارجه این 
کشــور بــود، در کتــاب »هرگز یک اینــچ را از دســت نده؛ 
جنگیدن برای آمریکایی که من دوســت دارم«، به دفاع 
از اقدام تروریستی و غیرقانونی واشنگتن در به شهادت 
رســاندن ســردار ســلیمانی و همراهانش در خاک عراق 

پرداخت.
پامپئــو کــه طبــق گزارش هــای رســانه های آمریکایی 
حزبــی  درون  رقابت هــای  در  نامــزدی  بــرای  را  خــود 
جمهوری خواهــان در انتخابات ریاســت جمهوری 2024 
آمــاده می کند، به تعریــف و تمجید از اقدام تروریســتی 

پرداخت.
بامــداد 13 دی مــاه 1398 ســردار ســپهبد قاســم 
ســلیمانی و ابومهــدی المهنــدس نائب رئیس حشــد 
ارتــش  پهپــادی  حملــه  در  همراهانشــان  و  الشــعبی 
آمریــکا بــه فــرودگاه بین المللــی بغــداد بــه شــهادت 

رسیدند.
مایــک پامپئــو که یک مقــام ارشــد آمریکایــی دخیل 
در شــهادت فرمانــده ســابق نیروی قدس بــوده، پیش 
از ایــن بارهــا دربــاره امنیــت خــود و دونالد ترامــپ ابراز 
نگرانی کرده بود و از دولت جو بایدن خواسته که از آنها 

حفاظت کند.
او در بخشی از کتاب خود مدعی شده که آمریکا بعد 
از این اقدام تروریســتی به ایــران پیام هایی داده و گفته 
که این اقدام واشنگتن با هدف تالش برای از بین بردن 

»رژیم« )نظام جمهوری اسالمی ایران( نبود.
پامپئو که در زمان این حمله تروریســتی، وزیر خارجه 
آمریــکا بود در کتاب خود مدعی شــده کــه »متحدان« 
واشــنگتن در منطقه غرب آســیا از این حمله تروریستی 

مطلع بودند.
در کتاب آمده اســت: »اســرائیلی ها نیز آماده بودند 
چــرا کــه می دانســتند که ایــران شــاید علیه آنهــا انتقام 
بگیرد. به همین ترتیب، ما با شرکای عرب خود در خلیج 
)فــارس( کار کــرده و بــدون افشــای برنامه هــای خاص 

خود به آنها هشدار داده بودیم«.
او با اشــاره بــه هــراس از انتقام ایران بابت شــهادت 
ســردار ســلیمانی در خاک آمریــکا اذعان کــرده که دیگر 
زندگــی عادی نــدارد و حتــی نمی تواند بــدون نیروهای 

حفاظتی و امنیتی به فروشگاه برود.
پامپئــو در کتابــش نوشــته اســت: »مــا می دانیم که 
ایــران توانایــی عملیــات در داخل ایاالت متحــده را دارد 
بنابرایــن یک ســال و نیم پس از خروجــم از کار در بخش 
دولتی، مــن هنوز یــک جزئیــات )پروتکل های(امنیتی را 

حفظ می کنم«.
آمریکایــی می گوید کــه زندگی  ایــن سیاســتمدار 
تاثیــر  تحــت  فرزنــدش  تنهــا  و  همســرش  خــودش، 
امنیتــی  شــدید  تدابیــر  بــدون  آنهــا  و  گرفتــه  قــرار 
نمی تواننــد کارهــای عــادی و روزمــره خودشــان را 

انجــام بدهند.
بــه نوشــته او، » )اگــر بخواهــم( به خواربارفروشــی 
کــدام  می کنــم  ارزیابــی  دارم  کــه  حالــی  در  )بــروم(؟ 
بادمجان بیشتر از بقیه رسیده به نظر می رسد )حضور 
نیروهای حفاظتــی( امنیت دیپلماتیــک بر این موضوع 
پامپئــو(  )همســر  ســوزان  انداخــت.  خواهــد  ســایه 
می خواهــد موهایــش را مرتــب کنــد؟ بیاییــد امیــدوار 
باشــیم که عوامل مخفی حزب اهلل، ســالن )آرایشــگاه( 

را احاطه نکنند«.
مایــک پامپئو افــزود: »احتماال دیگر هرگز با ماشــین 
شــخصی خــود رانندگــی نخواهم کــرد یا از آن ســطح از 

حریم خصوصی که قبال داشتم لذت نخواهم برد«.
اذعــان او به هــراس دائمــی از جالنش در شــرایطی 
مطرح شــده که اواخر دی ماه رسانه های امریکایی خبر 
دادند که واشــنگتن حفاظت از او و برخــی دیگر از افراد 
دخیل در شــهادت ســردار ســلیمانی و یارانش را تمدید 

کرده است.
طبق گزارش آسوشــیتدپرس کــه دولت آمریکا تدابیر 
خود را برای حفاظت از مقامات ضدایرانی دولت دونالد 
ترامــپ شــامل پامپئــو و »برایــان هــوک« تمدیــد کرده 

است.
در دو یادداشــت جداگانــه کــه وزارت امــور خارجــه 
آمریــکا بــرای کنگــره این کشــور ارســال کــرده، تصریح 
شــده کــه تهدیدهــا علیــه هــوک و پامپئــو »جــدی و 

معتبر« است.
طبــق این گــزارش، از زمانی کــه در ژانویه 2021، هوک 
وزارت خارجــه آمریکا را ترک گفته، این دهمین بار اســت 
که حفاظت از او تمدید می شود. در خصوص پامپئو نیز 
اقدام هفته گذشــته به منزله هفتمیــن تمدید حفاظت 

بود.
خبرگزاری آسوشــیتدپرس مارس سال 2022 میالدی 
گــزارش داده بــود که دولــت آمریکا ماهانه بــرای تامین 
جانــی 24 ســاعته ایــن دو مقــام ســابق، 2 میلیون دالر 

هزینه می کند.

ایران و جهان

مایک پامپئو

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: رهبر انقالب 
در پیامی به بیست و نهمین اجالس سراسری 
طور  به  دانشگاه ها،  مدارس،  فرمودند:  نماز 
ویژه دانشگاه فرهنگیان، صدا و سیما و دیگر 
مخاطبان  شمار  در  فرهنگ ساز،  دستگاه های 

اصلی »اقیم الصاله« جای می گیرند.
همزمــان با برگــزاری بیســت و نهمیــن اجالس 
سراســری نماز، پیام حضرت آیــت اهلل خامنه ای 
رهبــر معظم انقــالب )مدظلــه العالی( منتشــر 

شد.

متن پیام به شرح ذیل است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

والحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی محمد 
و آلــه الطاهرین ســیما بقیه اهلل فــی العالمین 

ارواحنا فداه
برپایــی ایــن همایــش فرخنــده پــس از تأخیــر 
دوســاله، مایه ی خرســندی و ان شااهلل موجب 
برکت است. هر تالش فکری و عملی برای نشان 
فریضــه  ایــن  بزرگداشــت  و  نمــاز  ارزش  دادن 
مبارک، کاری در جهت نورانی کردن دل انسان ها 

و گرم کردن محفل زندگی آنها است.
یــاد خــدا که نمــاز مظهر کامــل آن اســت، دل و 

جان را آزاد و جامعه را آباد می سازد.
پیوندهــای حیاتی در یک جامعه ی خوشــبخت 
و خوش فرجام، همچون دوســتی و گذشــت و 
مهربانــی و همدلی و همدردی و یاری رســانی و 
خیرخواهی و امثــال آن به برکت رواج و اقامه ی 

نماز، استحکام می یابد.
صف های نماز جماعت، صفوف به هم پیوســته 
ی فعالیت های اجتماعی را پدید می آورد. کانون 

گرم و پرشــور مســاجد، کانون هــای همکاری در 
عرصه ی اجتماعی را رونق می بخشد.

نمــاز، آنــگاه کــه بــا احســاس حضــور خداوند، 
زندگــی  عرصه هــای  همــه  بــه  شــود  گــزارده 
نورافشــانی می کند و دنیا و آخرت فرد و جامعه 

را آباد می سازد.
نمازگزار -هر که و هر جا- به اندازه ظرفیت خود 
از نمــاز بهره می برد، ولی در این میان، جوانان و 
نوجوانان از همه جلوترند؛ بهره ی آنان از نمازی 
که با توجه و خشــوع خوانده شود بسی بیشتر 

است.
دل جــوان و نوجــوان آمادگــی افزون تــری دارد 
برای رســیدن به »فــالح« که اذان نماز، شــتاب 

گرفتن به آن را سفارش می کند.
پــدران و مــادران، معلمــان و اســتادان، انــدرز 
گویــان و راهنمایــان، ایــن حقیقــت را در رابطــه 
میــان نمــاز و جــوان، بــه یــاد داشــته باشــند و 

وظیفه ای را که بر دوش آن هاست، بشناسند.
مــدارس، دانشــگاه ها، به طــور ویژه دانشــگاه 
فرهنگیــان، صدا و ســیما و دیگر دســتگاه های 

فرهنگ ســاز، در شــمار مخاطبان اصلــی »اقیم 
الصــاله« جــای می گیرنــد. توفیــق همــگان را از 

خداوند متعال مسئلت می کنم.
سید علی خامنه ای / پنجم بهمن ماه 1401

آیت اهلل خامنه ای خطاب به شرکت کنندگان در اجالس سراسری نماز:

مدارس و دانشگاه ها مخاطب اصلی اقیم الصاله

برپایی این همایش فرخنده 
پس از تأخیر دوساله، 
مایه ی خرسندی و ان شااهلل 
موجب برکت است. هر 
تالش فکری و عملی برای 
نشان دادن ارزش نماز و 
بزرگداشت این فریضه 
مبارک، کاری در جهت 
نورانی کردن دل انسان ها و 
گرم کردن محفل زندگی آنها 
است.

قیمت بلیت هواپیما به حالت قبل بازگشت
تذکر وزارت صنعت به یک شرکت خودروسازی

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: معاون 
گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
هواپیمایی  بلیت های  قیمت  وقتی  چند 
استنکاف  از  پس  که  بود  یافته  افزایش 
صورت گرفته موفق به برگشت قیمت ها 

به حالت قبل شدیم.
حسین فرهیدزاده در همایش تجلیل از 
واحدهــای تولیدی برتر در حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
خراسان رضوی با تاکید برمکانیزه کردن بازرسی و استفاده از 
ظرفیت بسیج در نظارت بر بازار شب عید نوروز اظهارداشت: 
گران فروشی ناظر بر بحث نظارت بر بازار بوده اما گرانی ناشی 
از تورم است لذا باید در ابتدا تورم را باید کنترل کرد که یکی از 

بهترین راهکارها در این زمینه افزایش تولید است.
وی بــا بیــان اینکه بایــد بحث دانــش بنیــان را وارد حوزه 
نظــارت کنیــم در غیــر این صــورت توفیقی حاصــل نخواهد 
شد افزود:تقویت ســاختار انجمن حمایت از حقوق مصرف 
کننــدگان اســتانی و ملــی و چند بنــد قانونی مرتبط بــا آن از 
جمله مواردی اســت که از طریق ســازمان حمایت از حقوق 

مصرف کنندگان دنبال می شود.
معاون وزیــر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به اجرای 

طرح "شــفافیت فروشــگاهی" گفت: با اجرای این طرح همه 
قیمت ها در فروشــگاه ها از طریق سیســتم توســط ناظران 
رصــد و کنتــرل می شــود همچنین بــا همــکاری وزارت جهاد 
کشــاورزی و وزارت صمــت اقداماتــی در جهــت اجــرای طرح 
"قیمت منصفانه" انجام شده است، دولت نیز اخیرا اقداماتی 
در این راســتا با صدور کاالبــرگ الکترونیکی و فروش اعتباری 

انجام داده است.
فرهیدزاده ادامه داد: ســازمان حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان حرکتش در جهت ایجاد تعادل بین 
مصرف کننده و تولیدکننده است، ضمن اینکه رییس جمهور 
در چند ماه گذشته تاکید زیادی بر حفظ حقوق مصرف کننده 
داشتند لذا با تولید با کیفیت و با صرفه اقتصادی می توان از 

مصرف کننده نیز حمایت کرد.
وی خاطرنشــان کرد:طــی برنامــه تدوین شــده از ســوی 
ســازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
تالش کرده ایــم واحدهای برتر صنعتی، معدنی و صنفی در 
زمینه رعایت حقوق مصرف کننده با یک مدل علمی انتخاب 

شوند.
رئیــس ســازمان حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان گفت: ما راضی به ضرر تولیدکننده نیستیم اما 
قائــل به اجحــاف در حق مصرف کننده نیــز نخواهیم بود در 
همین راستا چند وقتی قیمت بلیت های هواپیمایی افزایش 
یافته بود که پس از استنکاف صورت گرفته موفق به برگشت 

قیمت ها به حالت قبل شدیم.
فرهیدزاده اظهارکرد: قیمت نهاده های دامی در چند ماه 
اخیر افزایش یافته، به تناســب آن نرخ دســتمزدها هم رشد 
داشــته اســت اما رعایت ضوابط قیمت گذاری از باب مصرف 
کننــده اهمیــت زیادی داشــته و ســازمان حمایــت از حقوق 
مصرف کننــده با جدیت این موضــوع را دنبال می کند ضمن 
اینکه یک شرکت خودروسازی نیز بدون آنکه زیرساخت الزم را 
فراهم کند ثبت نام برای عرضه خودرو را آغاز کرده بود که به 

آن شرکت تذکرات الزم را دادیم.

طرف های یمنــــی بــرای رسیـــــدن به 
راه حل سیاسی کوتاه بیایند

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
فرستاده ویژه سازمان ملل در اموریمن 
کشور  این  در  درگیری  طرف های  از 
فرصت  امتیازاتی،  دادن  با  تا  خواست 
برای  و  دانسته  غنیمت  را  بس  آتش 
رسیدن به راه حل سیاسی این بحران 8 

ساله تالش کنند.
به گــزارش اســپوتنیک، »هانس گروندبرگ« در حســاب 
کاربری خود در توییتر نوشــت: امروز صدمین پرواز از صنعا 
از زمان آتش بس در آوریل 2022 و پس از نزدیک به شــش 
ســال تعطیلی انجام شــد و طی این مدت بیش از 50 هزار 

مسافر از این پروازها بهره مند شدند.

از  امتیازهــا  اهمیــت  از  امــر نشــان  ایــن  افــزود:  وی 
ســوی طرف هــای درگیــر دارد تــا بــا رفتن به ســمت راه 
حــل، تاثیــرات مثبــت آن بــر زندگــی غیرنظامیان بیشــتر 

شود.

فرستاده ســازمان ملل تاکید کرد که طرف های درگیر در 
یمن باید بر این موضوع تمرکز کنند تا کاهش تأثیر درگیری 
بر مردم،گســترش آتش بس در تمام بخش های این کشــور 
و رســیدن به یک فرآیند سیاسی فراگیر برای پایان دادن به 

درگیری ها حاصل شود.
شــرکت  جریــان  در  گذشــته،  چهارشــنبه  گروندبــرگ 
در نشســت ســاالنه مجمــع جهانی اقتصاد در داووس 
پیشــرفت  را  یمــن  در  بــس  آتــش  ســخنانی  طــی   ، نیــز
مثبتــی توصیــف کــرده و گفتــه بــود که راه رســیدن به 
هــدف هنــوز طوالنی اســت و باید برای یافتن مســیری 
جامــع بــرای پایــان دادن بــه مناقشــه، بیشــتر تــالش 

کرد.
جنبش »انصاراهلل« یمن اوایل مهرماه ســالجاری اعالم 
کــرد کــه مذاکرات بــرای تمدید آتــش بس با توجــه به الزام 
ایــن گــروه مبنی بر پرداخــت حقوق کارکنــان دولت از محل 
درآمدهــای نفت و گاز اســتان های تحت کنترل دولت به بن 

بست رسیده است.
قالــب  در   94 فروردیــن  ششــم  از  ســعودی  عربســتان 
ائتالفــی از چنــد کشــور عربی از جملــه امارات و بــا کمک و 
چــراغ ســبز آمریــکا و حمایت رژیــم صهیونیســتی، حمالت 
گســترده ای را علیــه یمن - فقیرترین کشــور عربی - آغاز 
کــرد تــا بــه بهانــه بازگردانــدن »عبدربــه منصــور هادی« 
رئیــس جمهــور مســتعفی و فراری این کشــور بــه قدرت، 
به اهداف و زیاده خواهی های سیاســی خود جامه عمل 

بپوشاند.
اما ائتالف ســعودی در ســایه مقاومت دالورانه مردم و 
نیروهای مسلح یمن و عملیات موشکی و پهپادی ویژه آنها 
در رســیدن به این اهداف شکست خورد و مجبور به قبول 
آتش بس شــد که ایــن آتش بس نیز پس از ســه مرحله دو 
ماهــه در نتیجه کارشــکنی های ائتالف متجــاوز عربی پایان 

یافت و دیگر تمدید نشد.

ایران  گروه  سپهرغرب، 
از  سایپا  بود  مقرر  جهان:  و 
ساعت 14 روز 4 بهمن ثبت نام 
فوق العاده  فروش  طرح 
کند  آغاز  را  خود  محصوالت 
ثبت نام  آغاز  با  همزمان  اما 
شد  خارج  دسترس  از  سایت 
که موجب صدور اطالعیه های مکرر عذرخواهی 
کامل  قطعی  در  باالخره  و  شد  سایپا  سوی  از 
سایت، امروز سایپا پایان مهلت ثبت نام را اعالم 

کرد.
طبــق اطالعیه  هــای قبلــی مقرر بود شــرکت 
خودروســازی سایپا از ساعت 14 روز سه شنبه 4 
بهمن از طریق ســایت ثبت نام خودرو  به آدرس 
ثبت نــام   https://saipa.iranecar.com
فــورس  عرضــه  طــرح  در  متقاضیــان  خــودرو 

محصوالت خود را انجام دهد.
سایت مذکور بالفاصله همان روز و از ساعت 
14 از دســترس خــارج شــد و کاربــران بــا پیــام 

 »سایت در دسترس نیست« مواجه شدند.
پس از این اتفاق ســایپا مدعی شد »با توجه 
به مراجعه زیاد مردم به سایت، این سایت دچار 
اختــالل شــده اســت« و بنابراین زمــان ثبت نام 
از ســاعت 14 روز چهــارم بهمــن بــه ســاعت 18 

تغییــر یافت  . اما  ســاعت 18 روز چهــار بهمن هم 
مشکالت سایت ثبت نام سایپا رفع نشد و مردم 

برای ثبت نام سرگردان بودند.
مجددا  شــرکت سایپا برای دومین بار ساعت 
فــروش فــوری محصــوالت خــود را تغییــر داد 
و اعــالم کــرد روز پنجــم بهمــن  ثبت نــام انجــام 
می شود، اما روز پنجم بهمن هم ایرادات سایت 
فروش ســایپا برطرف نشــد و  شــرکت ســایپا در 
ســومین اطالعیــه خــود  ضمــن عذرخواهــی از 
مشــتریان بــه دلیل عــدم اجرای بــه موقع طرح 
فــروش فوق العــاده اعالم کرده اســت به دلیل 
بهبود برخی موارد سیستمی در سامانه فروش 
محصوالت ســایپا این سامانه  از دسترس خارج 

شده است.
بعــد از ظهــر پنجــم بهمن نیــز متقاضیــان از 

قطع بودن سایت ثبت نام سایپا خبر دادند.
روز پنجشــنبه کــه متقاضیــان بــه امیــد رفع 
مشکل فنی سایت برای ثبت نام به سراغ سایت 
ثبت نام ســایپا رفتنــد با این پیام مواجه شــدند 
کــه : »مراجعه کننــدگان گرامــی، ضمن تشــکر از 
حضــور جنابعالی در ســایت گروه خودروســازی 
سایپا به استحضار می رساند، طرح فروش فوق 
العاده از بخشنامه شماره 431659 پایان یافته 

است«.

ایــن در حالی اســت کــه در کل زمــان طــرح 
فروش ســایپا ســایت ثبت نام این شــرکت قطع 
بــود و ضــرورت داشــت مــدت زمان ثبت نــام به 
احتــرام کاربران و رعایت قوانین مشــتری مداری 
 تمدیــد شــود، در حالی کــه ســایپا بی توجــه بــه  
مشــکالتی کــه برای مــردم در ایــن دوره ثبت نام 
ایجــاد کــرد، مهلــت ثبت نــام را پایان یافته اعالم 

کرد. 
خــودروی  دو  عرضــه  ایــن  در  بــود  قــرار 
کوییــک R پــالس اتوماتیــک آپشــنال بــه قیمت 
2.975.180.000 ریال و همچنین شــاهین G به 
قیمت 3.447.470.000 ریال عرضه شــود که با 
این شــرایط مشــخص نیســت این خودروها به 

دست چه کسانی می رسد.
* »قطعی ســایت« ترفند خودروسازان برای 

عرضه قطره چکانی و گرانی بیشتر خودرو
بــه گفتــه چندیــن تــن از متقاضیــان خریــد 
خودرو که ماه هاســت در ثبت نام این دو شرکت 
خودروســاز داخــل ثبت نام می کننــد، اما موفق 
از  مشــتری مداری  بــه  بی تفاوتــی  نمی شــوند، 
ســوی دو خودروساز داخل و تالش برای عرضه 
قطره چکانــی در راســتای گرانــی هــر چه بیشــتر 
خــودرو در بــازار، رویــه هر دو خودروســاز داخل 

 است.

بنابرایــن گــزارش پیــش از ایــن هم قــرار بود 
اولیــن ثبت نام پیکاپ فوتون اتوماتیک از طریق 
ســایت فروش اینترنتی محصوالت ایران خودرو 
دیــزل روز یکــم بهمن انجام شــود امــا در مدت 
کوتاه ثبت نام، سایت کامال با اختالل مواجه بود 

و پس از تکمیل ظرفیت، سایت باز شد .
در آن طرح نیز بالفاصله پس از شروع ساعت 
ثبت نام در 10 صبح ، ســایت ایران  خودرو دیزل با 
اختــالل کامل مواجه شــد، آن روز چندین نفر از 
مخاطبان فارس که متقاضــی خرید این خودرو 
بودند در تماس با خبرگزاری گفتند که  همزمان 
با شــروع ثبت نــام فوتــون، ســایت ایران خودرو 
بــا اختــالل کامــل مواجــه شــد و حتــی  دیــزل 
امــکان ورود به ســایت هــم وجود نداشــت، در 
طول زمــان کوتاه ثبت نام، بارهــا با تلفن همراه 
و همچنیــن کامپیوتــر شــخصی قصــد ورود بــه 

ســایت ایران خودرو دیزل و ثبت نام داشتیم که 
به هیچ عنوان ســایت باز نمی شد اما بالفاصله 
پــس از پایان زمان ثبت نام، ســایت به راحتی باز 

شد.
اســت  ممکــن  مخاطــب،  ایــن  گفتــه  بــه 
ایران خودرو دیزل آماری اعالم کند که در همین 
مدت کوتاه افراد زیــادی به راحتی ثبت نام کرده 
باشــند در حالــی که ما و چندین تــن از نزدیکان 
انجــام  را  خــودرو  ایــن  ثبت نــام  کردیــم  تــالش 
دهیــم اما به هیچ عنوان امکان ورود به ســایت 

ایران خو درو دیزل فراهم نبود.
بنابرایــن گــزارش ضــرورت دارد نهــاد نظارتی 
حتمــا بــه موضــوع عرضه هــای فوق العــاده دو 
خودروساز که با ابهام فراوان مواجه است ورود 
کنند و در صورت مواجهه با تخلفات احتمالی در 

این حوزه، برخورد جدی داشته باشند .

فرهیدزاده

فرهیدزاده

گروندبرگ

وسازان برای عرضه    قطره چکانی  ترفند جدید خودر
مهلت فروش  سایپا در قطعی کامل سایت  تمام شد 


